
Program 

FREDAG DEN 17. APRIL  
Fra kl. 16.00 Ankomst og indkvartering 

I er velkomne til at tjekke ind allerede fra kl. 16 og nyde de skønne omgivelser på Musholm 
Kl. 17.00-18.30 Fælles velkomst 

 
Escape Room – Alice i Eventyrland 
Tag med til Alice i Eventyrland, og se om I kan hjælpe hende og jer selv med at finde hjem igen.  
I vil skulle arbejde sammen i grupper om at løse mysteriet om Alice i eventyrland, og I skal hjælpe hende hjem igen, ved at løse 
forskellige opgaver. Det bliver sjovt og lærerigt og en god måde at lære hinanden at kende på. 
 

Kl. 18.30 - Middag og hygge.  
Efter middagen vil der være film og fredagsslik til børnene.  
Kaffe/the til forældre i pejsestuen. 

LØRDAG DEN 18. APRIL 
Kl. 8.00 - 9.00  Morgenmad  

 
 Aktivitet 1 Aktivitet 2 
Kl. 9.00 - 11.30  Leg for børn og voksne 

Vi starter lørdagen med 2 ½ time i familiens tegn. Efter en 
sjov fælles opvarmning med de andre familier, skal I ud på et 
orienteringsløb, hvor I som familie skal løse en række 
opgaver og udfordringer. Gør jer klar til at være kloge, 
stærke, modige og fantasifulde. Løbet afsluttes med en 
kreativ opgave, hvor I skal samarbejde om at lave noget, der 
er jeres helt eget.  
Alle kan være med uanset alder og fysik. 
 
Underviser: Legefabrikken 

Kreativt værksted 
Kom og vær med i vores kreative værksted, og lad den kreative åre 
flyde. I det kreative værksted kan I som familie bygge jeres eget 
dukketeater – I bestemmer selv hvilke dukker og scener, der skal indgå i 
teateret. 
 
Pernelle og Minna fra hulterTbulter vil undervejs instruere, inspirere og 
hjælpe, så I efter 2½ time har skabt jeres eget dukketeater, som I 
efterfølgende kan tage med hjem. 
 
Undervisere: Minna Kinch og Pernelle Bisgaard fra hulterTbulter 

Kl. 12.00 - 13.30  Frokost 
 



Kl. 13.30 - 15.30 Forældre 
Fri leg for forældrene, hvor man kan slappe af, gå en tur i de 
smukke omgivelser, læse en bog, snuppe en lur, eller hvad 
man har lyst til. 
Børnepasning af de 0-5-årige på stedet.  
 
 

Børn 
Idræt for sjov/ Aladdin og den magiske lampe 
Eftermiddagen står på idræt, leg og historiefortælling for børn i alle 
aldre. Vi starter med fælles opvarmningslege, og herefter kan børnene 
vælge mellem:  
1) Aladdin og den magiske lampe: Vi tager på en rejse til det gamle 
Persien, hvor vi skal hjælpe den fattige skræddersøn Aladdin med at få 
fat i den magiske lampe, vinde prinsessen og bekæmpe den onde 
troldmand.  
2) Idræt for sjov: Vi deler nogle fair hold og dyster mod hinanden i 
sjove stafetter og spil, hvor alle kan være med.  
 
Vi slutter af med en fælles aviskuglebattle, og hvis de voksne tør, 
inviterer vi dem med ind på battlebanen, så I kan vise dem, hvem der 
er bedst.  
 
Undervisere: Legefabrikken 

Kl. 16.00 - 18.00 Riders with Heart  
 
Få en tur på den sejeste motorcykel sammen med Riders with Heart. Både børn og voksne kan deltage. 

Kl. 18.30-19.30  Middag  
  

Kl. 20.00 - 21.00 Folkedans for både børn og voksne. Det kræver hverken danseerfaring eller rytme – alle kan være med, og det bliver sjovt! 
Kl. 21 - Fælles hygge 

 
SØNDAG DEN 19. APRIL 

Kl. 8.00 - 9.00  Morgenmad  
 

 Aktivitet 1 Aktivitet 2 
Kl. 9.00 - 11.30  Lego workshop 

Er I vilde med LEGO og fascineret af lange broer, store 
rutsjebaner og vilde skyskrabere? Så kom med til LEGO 
workshop, hvor vi skal bygge langt, højt og vildt! 
 
Med den rette konstruktion kan vi bygge det meste – så der 
er ingen grænser for kreativiteten! Hvor høj kan vi bygge en 

Delta Fun 
2½ times aktivt legeland i hallen med bl.a. hoppeborg, rodeotyr, 
familiesumobrydning og bungee-run. 
 
Det bliver med sved på panden og med masser af grin og med mulighed 
for at dyste mod hinanden. 
 



moderne skyskraber? Hvordan bygges en stabil og ultralang 
bro? Og hvor mange loops kan en vild rutsjebane have? Det 
er noget af det, vi skal eksperimentere med sammen!   

Underviser: Dansk Arkitekturcenter 

 
 
 
 
Underviser: Aktivitetskoordinator Tine Højgaard Jensen 

Kl. 11.30 - 12.30  Frokost & farvel  
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